
TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA WYMIENIALNA - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUSZCZU POMORSKIM 

Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2019 roku.



Taryfa Prowizji i Opłat

SPIS TREŚCI

DZIAŁ I. WALUTY WYMIENIALNE 2

Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych 2

Rozdział 2a. Rachunki walutowe osób fizycznych              3

Rozdział 2b. Rachunki walutowe podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne 4

Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 5

Rozdział 4a. Karty płatnicze - karty z funkcją zbliżeniową Mastercard do rachunków w EUR/GBP/USD- dla osób fizycznych 6

Rozdział 4b. Karty płatnicze - karty z funkcją zbliżeniową Mastercard do rachunków w EUR/GBP/USD- dla osób fizycznych 7

1



    Taryfa prowizji i opłat

Dział I. Waluty wymienialne

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Skup i sprzedaż walut obcych od każdej operacji bez prowizji

Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych
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    Taryfa prowizji i opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie rachunku za każdy rachunek bez opłat

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 5,00 zł

3. Wpłaty gotówkowe:

a) do kwoty 2 999 EURO za każdą dyspozycję bez opłat

b) od kwoty 3 000 EURO 
naliczona od wpłacanej kwoty 0,30%

4. Wypłaty gotówkowe: za każdą dyspozycję bez opłat

5. Realizacja przelewów pomiędzy rachunkami tej samej waluty za każdą dyspozycję 10,00 zł

6. Sporządzenie wyciągu bankowego raz w miesiącu - bez opłat

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję

a) ustanowienie pierwszego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bez opłat

b) odwołanie pełnomocnika 5,00 zł

c) ustanowienie kolejnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 5,00 zł

8. Za ustanowienie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 

przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 20,00 zł

9. Realizacja dyspozycji spadkobierców 
od każdego spadkobiercy 15,00 zł

10. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł

11. Wystawienie zaświadczenia o stanie środków na rachunku za każde zaświadczenie 30,00 zł

12. Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej (powyżej równowartości 5.000 euro) - 50,00 zł

Rozdział 2a. Rachunki walutowe osób fizycznych
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    Taryfa prowizji i opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie rachunku za każdy rachunek bez opłat

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 15,00 zł

3. Wpłaty gotówkowe:

a) do kwoty 2 999 EURO za każdą dyspozycję bez opłat

b) od kwoty 3 000 EURO naliczona od wpłacanej kwoty 0,30%

4. Wypłaty gotówkowe: za każdą dyspozycję bez opłat

5. Realizacja przelewów pomiędzy rachunkami tej samej waluty za każdą dyspozycję 10,00 zł

6. Sporządzenie wyciągu bankowego raz w miesiącu - bez opłat

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję

a) ustanowienie pierwszego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bez opłat

b) odwołanie pełnomocnika 5,00 zł

c) ustanowienie kolejnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 5,00 zł

8. Za ustanowienie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 

przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 20,00 zł

9. Realizacja dyspozycji spadkobierców 
od każdego spadkobiercy 15,00 zł

10. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł

11. Wystawienie zaświadczenia o stanie środków na rachunku za każde zaświadczenie 30,00 zł

12. Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej (powyżej równowartości 5.000 euro) - 50,00 zł

Rozdział 2b. Rachunki walutowe podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne
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     Taryfa prowizji i opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie rachunku: 

1) terminowej lokaty oszczędnościowej - bez opłat

2. Prowadzenie rachunku:

1) terminowej lokaty oszczędnościowej - bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek bez opłat

4. Likwidacja rachunku lokaty terminowej w placówce banku* od każdej dyspozycji 2,50 zł

* opłatę pobiera się w przypadku likwidacji rachunku lokaty przed upływem okresu umownego

5. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję

a) ustanowienie pierwszego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bez opłat

b) odwołanie pełnomocnika 5,00 zł

c) ustanowienie kolejnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 5,00 zł

6. Za ustanowienie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję
20,00 zł

7. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15 zł

8. Za każde przekazanie środków z tytułu zajęcia rachunku bankowego za każdy przelew 0,3 % min 5,00zł

Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
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    Taryfa prowizji i opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA W WALUCIE RACHUNKU

1. Użytkowanie karty miesięcznie za kazdą kartę 1 EUR/ 1 GBP/ 1,5 USD

2. Opłata za wypłatę gotówki 

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
1 1 EUR/ 1 GBP/  1 USD

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 1,50 EUR/ 1 GBP/  2 USD

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
1 3% min. odpowiednio 1,50 EUR/ 1 GBP/ 2 USD

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
2

3% min. odpowiednio 1,50 EUR/ 1 GBP/ 2 USD

3. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na 

terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 

operacji naliczana od wypłaconej kwoty
                     1,50 EUR/ 1 GBP/ 2 USD

4. Wypłaty gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 
0,50 EUR/ 0,50 GBP/  0,50 USD

5. Wydanie nowego numeru PIN za każdy PIN 1,50 EUR/ 1 GBP/  2 USD

6. Zmiana PIN w bankomatach:

1) sieci SGB za każdą zmiane 1 EUR/ 1 GBP/  1 USD

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,50 EUR/ 1 GBP/  2 USD

7. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

1) sieci SGB za każde sprawdzenie 0,25 EUR/ 0,20 GBP/ 0,30 USD

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1 EUR/ 1 GBP/  1 USD

8. Sprawdzenie zestawienia transakcji płatniczych:

1) w formie papierowej za pośrednictwem poczty miesięcznie 0,50 EUR/ 0,40 GBP/ 0,60 USD

2) w formie elektronicznej bez opłat

1)
 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługe wypłat w POS

Rozdział 4a. Karty płatnicze - karty z funkcją zbliżeniową Mastercard do rachunków w EUR/GBP/USD- dla osób fizycznych

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 

operacji naliczana od wypłaconej kwoty

2)
 Państwa członkowskie - państwa członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
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    Taryfa prowizji i opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA W WALUCIE RACHUNKU

1. Użytkowanie karty miesięcznie za kazdą kartę 1,50 EUR/ 1 GBP/ 2 USD

2. Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
bez opłat

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
1

1 EUR/ 1 GBP/  1 USD

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
1,50 EUR/ 1 GBP/  2 USD

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
1

3% min. odpowiednio 1,50 EUR/ 1 GBP/ 2 USD

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
2

3% min. odpowiednio 1,50 EUR/ 1 GBP/ 2 USD

3. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 

operacji naliczana od wypłaconej kwoty
                 1,50 EUR/ 1 GBP/ 2 USD

4. Wypłaty gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 
0,50 EUR/ 0,50 GBP/  0,50 USD

5. Wydanie nowego numeru PIN za każdy PIN 1,50 EUR/ 1 GBP/  2 USD

6. Zmiana PIN w bankomatach:

1) sieci SGB za każdą zmiane 1 EUR/ 1 GBP/  1 USD

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,50 EUR/ 1 GBP/  2 USD

7. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

1) sieci SGB za każde sprawdzenie 0,25 EUR/ 0,20 GBP/ 0,30 USD

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1 EUR/ 1 GBP/  1 USD

8. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta:

1) w formie papierowej za pośrednictwem poczty miesięcznie 0,50 EUR/ 0,40 GBP/ 0,60 USD

2) w formie elektronicznej bez opłat

1)
 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługe wypłat w POS

Rozdział 4b. Karty płatnicze - karty z funkcją zbliżeniową Mastercard do rachunków w EUR/GBP/USD- dla podmiotów gospodarczych

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 

operacji naliczana od wypłaconej kwoty

2)
 Państwa członkowskie - państwa członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-stronę umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym
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